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REISINFORMATIE

FLY & DRIVE REIS ANDALUSIË
(Betref t  een combi reis met South-East Motorcycles)

25 SEPTEMBER – 2 OKTOBER 2021
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• Advies voor mooie bochtige routes
• Langs vele bezienswaardigheden 
• Overnachtingen in Paradores hotels, 

Half pension
• Retour vliegticket
• Transport van motoren
• Bagage service

8-daagse Fly & Drive rondreis door de Andalusië, incl:
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Hoofdstad: Sevil la 
Oppervlakte: 87.598 km2
Aantal inwoners: 8,4 miljoen
Hoogste punt: 3.482 meter

Andalusië is waarschijnli jk de meest 
Spaanse streek. Veel van wat we 
typisch Spaans noemen vindt haar 
oorsprong in dit gebied. Het is het land 
van de sherry, f lamenco en het 
st ierenvechten. Het is de regio met een 
enorme diversiteit aan landschappen: 
hooggebergte, stranden, woestijn en 
groene plekken wisselen elkaar hier af. 
Daarnaast is Andalusië gezegend met 
het warmste weer van Spanje. 
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Klimaat in Andalusië:

Omdat Andalusië zo groot is, verschil lende 
bergen kent en onder invloed van de 
Atlantische Oceaan en de Middellandse zee 
staat kun je niet spreken van hét kl imaat 
van Andalusië, maar van de kl imaten van 
Andalusië. Zo zorgt de Sierra Nevada voor 
winterse plekken en een lage 
jaartemperatuur terwijl  ook de heetste 
steden van Spanje z ich ook hier in deze 
regio bevinden.
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Wat kun je onderweg verwachten:

A-7000
Incl.  twee 360 graden bochten voor een
snelle kl im naar boven. Dit is de oude route 
van  Malaga naar Granada.
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Wat kun je onderweg verwachten:

Puerto de la Ragua is een bergpas (A-
337) op 2041 m hoogte. De weg biedt 
mooie panoramische vergezichten. 
Vergeet je camera niet!
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Enkele bezienswaardigheden:

• Unesco werelderfgoed:
- De dolmen van Antequera
- Historisch centrum van Cordoba
- Alhambra, Granada
- Monumentale ensembles van

Úbeda en Baeza
Úbeda en Baeza
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Het gebied van de dolmen van Antequera:

De megalit ische monumenten: de Menga en Viera Dolmen en de 
Tolos van El Romeral, en twee natuurl i jke monumenten: de Peña
de los Enamorados en El Torcal,  twee markante bergformaties in 
het gebied. De monumenten die gebouwd zi jn in het Neolit ische
ti jdperk en de Bronstijd, bestaan uit  grote stenen blokken die 
kamers vormen waarvan de daken bestaan uit  lateien of valse 
koepels. De dr ie tombes die begraven lagen onder de or iginele 
aarden grafheuvels behoren tot de meest opmerkeli jke
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Historisch centrum van Cordoba:

Voor Cordoba begon de periode van grootste roem in de 8e eeuw, na 
de Moorse verovering. Er werden toen ongeveer 300 moskeeën en 
ontelbare paleizen en openbare gebouwen gebouwd om te wedijveren 
met de pracht en praal van Constantinopel, Damascus en Baghdad. In 
de 13e eeuw werd de Grote moskee van Cordoba – onder de Heilige 
Fendinand II I – veranderd in een kathedraal. Er werden nieuwe 
verdedigingswerken gebouwd, waaronder Alcázar de los Reyes
Cristianos en de Torre Fortaleza de la Calahorra. 
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Alhambra, Generalife en Albaycín in Granada:

Het Alhambra en Generalife in Granada zi jn art istieke creaties die getuigen 
van het islamitische Spanje van de 16e eeuw. Ze vormen een uitzonderl i jk 
voorbeeld van koninkli jke Arabische residenties t i jdens de middeleeuwse 
periode. Ten oosten van het Alhambra fort l iggen de prachtige tuinen van 
General ife, de voormalige landelijke residentie van de emirs die dit deel van 
Spanje regeerden in de 13e en 14e eeuw. In de woonwijk Albaycín zi jn 
Moorse volksarchitectuur en tradit ionele Andalusische architectuur 
harmonieus vermengd. Ondanks de christeli jke verovering getuigt Albaycín
nog steeds van de vroegere middeleeuwse Moorse nederzetting. 
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Monumentale Renaissance bouwwerken van Úbeda en Baeza:

De twee kleine steden Úbeda en Baeza in het zuiden van Spanje 
dateren uit  de Moorse 9e eeuw en uit de Reconquista in de 13e eeuw. 
De steden maakten een belangrijke ontwikkeling door t i jdens de 16e 
eeuw toen ze gerenoveerd werden naar de maatstaven van de 
Renaissance. De nieuwe architectonische opvattingen maakten deel 
uit  van de humanistische ideeën uit Ital ië die in Spanje geïntroduceerd 
werden in die t i jd.  Hun renaissance bouwstij l  en stadstructuur hebben 
grote invloed gehad op de architectuur in Latijns Amerika.
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Nationale & natuur parken:

• Parque Nacional de Sierra Nevada
• Parque Naturel Sierra de Andujar
• Parque Nacional de la Sierra Cazorla
• Parque Naturel de Sierra Morena
• Parque Nacional de Cabanéros
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Parque Nacional de Sierra Nevada:

Het natuurgebied Sierra Nevada is een indrukwekkende bergketen met de 
hoogste top: Mulhacén (3482 meter). Dit gebied werd bewoond door Grieken 
en Romeinen, maar het waren de Moren die de grootste nalatenschap 
achterlieten. Hun invloed is te zien in de lokale architectuur en in de dorpen 
van de Alpujarras, met hun witte huizen met kleine vensters, platte daken en 
smalle schoorsteen.
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Parque Naturel Sierra de Andujar:

Dit  grote (748 km²) natuurpark ten noorden van de stad Andújar heeft de 
grootste uitgestrekte natuurl i jke vegetatie in de Sierra Morena en tal van 
st ierenfokkerijen. Tal loze grote zoogdieren en vogels z i jn hier te vinden, 
waaronder vi jf symbolische bedreigde soorten: de Iberische lynx, wolf, zwarte 
gier, zwarte ooievaar en keizerli jke Spaanse arend. De Iberische lynxpopulatie 
is de grootste in de wereld, met ongeveer 200 lynxen hier en in het naburige 
natuurpark Sierra de Cardeña y Montoro (provincie Córdoba). Er zi jn ook 25 
broedparen van de Spaanse keizerarend in het Andújar-park.
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Parque Nacional de la Sierra Cazorla:

De beschutte l igging tussen de Sierra Nevada ( in het zuiden) en de Montes 
Universales ( in het noorden) zorgde ervoor dat in de i jst i jd alpiene planten 
konden overleven. In de bergen vind je planten die uit  die t i jd z i jn 
overgebleven en nergens anders op onze aardbol worden gevonden. Al les bi j  
elkaar telt het gebied meer dan 1100 soorten planten. Daarnaast vind je er 
zwijnen, edelherten en de zeldzame Spaanse steenbok.Tot 1960 was de Sierra 
de Cazorla Y Segura een jachtgebied, in dat jaar kreeg het een beschermde 
status. Sinds 1983 is het ook door Unesco erkend als biosfeerreservaat..
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El Caminito del Rey:

Het pad is aangelegd rond 1901 om het transport van goederen en personeel 
van en naar de centrale tussen de Choro- en de Gaitanejo waterval len vlugger 
te laten verlopen. In 1905 werd het pad officieel geopend. Koning Alfons XII I 
van Spanje gebruikte het pad in 1921 bi j  de inhuldiging van de dam Conde del 
Guadalhorce, vandaar de naam. Dit levensgevaarli jke wandelpad was vervallen 
en loopt van Álora naar Campillos door de El Chorro kloof. Het pad is 3 
ki lometer lang, ongeveer een meter breed en bevindt z ich 100 meter boven de 
naastgelegen rivier.  Het werd in 1992 officieel gesloten. Ti jdens de sluit ing 
wisten nog steeds avonturiers het wandelpad te vinden met vele dodelijke 
slachtoffers als gevolg. Om te voorkomen dat men toch nog probeerden het 
pad te bereiken, werd het eerste stuk gesloopt
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El Caminito del Rey:
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Laguna de Fuente de Piedra:

Laguna de Fuente de Piedra natuurreservaat beslaat 
1.300 hectare. Het is een thuis voor verschil lende 
vogelsoorten, maar de onbetwistbare koning van 
al lemaal is de roze flamingo. De flamingo's komen 
uit  het hele Middellandse Zeegebied en de Noord-
Afrikaanse kust hier naartoe om te broeden. Al 
eeuwen keren de flamingo's trouw jaarli jks naar 
Fuente de Piedra terug. De eerste gaan op 
verkenningstocht, op zoek naar geschikte plaatsen 
om zich voort te planten. Ze keren dan terug om 
hun soortgenoten te laten weten dat de lagune bi jna 
gereed is.  Als zeeenmaal in grote getale gearriveerd 
z i jn, begint het paringsritueel tussen de seksen. Dit 
kan wel dertienduizend f lamingokuikens opleveren.
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Reisprogramma:

Dag 1 za. 25 sept NL  Malaga
Dag 2 zo. 26 sept Malaga  Granada
Dag 3 ma. 27 sept Granada  Jaen
Dag 4 di. 28 sept Routedag Jaén
Dag 5 wo. 29 sept Jaén  Carmona
Dag 6 do. 30sept Carmona Ronda
Dag 7 vr. 01 okt Ronda  Malaga
Dag 8 za. 02 okt Malaga  NL
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Hotels:

We overnachten in Paradores hotels 
(m.u.v. Malaga en Granada)
Deze hotels zijn historische gebouwen, en 
gelegen op bijzondere locaties.
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Hotel in Malaga
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Hotel in Granada
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Jaén
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Carmona



2021 | G. Jansen

Ronda
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8-daagse Fly & Drive rondreis door Andalusië, inclusief:

• Vliegticket Eindhoven / Malaga (onder voorbehoud)
• Overnachtingen in luxe hotels/Paradores
• Half pension, dus ontbijt en diner
• Luchthaven transfers ter plaatse
• Transport van motor en kleding, incl.  verzekering tegen de dagwaarde
• Routetracks (GPX formaat)
• Bagage & (beperkte) pech service
• Er kunnen max. 32 motoren mee met deze reis!
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• Vertrek: NL zaterdag 25 September 2021

• Vertrek: Spanje zaterdag 2 Oktober 2021

• Ruimbagage, preferred seats en priority boarding 
zijn niet inbegrepen. Dit kan bij het inchecken zelf 
evt. bijgeboekt en betaald worden.

Vluchtgegevens (onder voorbehoud):
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Transport van motor met special truckvervoer

Speciale kratten voor de motoren
Kleding/helm in truck, mits degelijk
verpakt

Inleveren uiterli jk tot:
Zaterdag 18 September, 16.00 uur bij
Affetto Ducati
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Diversen:
• Inclusief bagagevervoer van hotel naar hotel
• Inclusief een beperkte pechservice, dus; 

Sluit zelf een goede reis- en annuleringsverzekering af met 
pechhulp en vervangend vervoer

• Zorg zelf voor een vaccinatiepaspoort en/of negatieve PCR test(en)
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Routes voor TomTom en Garmin

• Routes zijn suggesties, iedereen is vrij om zijn eigen route te kiezen
• Navigeren betekent soms ook improviseren. Zorg ervoor dat je een 

goede kaart bij je hebt, b.v.: Michelin kaart 578
• Wij leveren de routes in PDF en als “tracks” in GPX formaat 
• Handleiding hoe de tracks te importeren in Garmin, TomTom en 

Smartphone.
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Prijzen:

• Rijder, in gedeelde 2-persoonskamer € 1.799,00 
• Rijder, in 1-persoonskamer € 2.199,00 
• Duo passagier € 1.349,00

Inschrijven kan op website of vanavond via het inschrijfformulier.

* Acceptatie van inschri jv ing in volgorde van ontvangst inschri j fgeld
* Indien u een Corona-voucher heeft, geeft dit recht op een korting van € 50 op de 

bovenstaande bedragen 
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